
K točki 5. dnevnega reda skupščine OZS z dne 10. 2. 2021  

 

PREDLOG SKLEPA 

 
 

 

 

Na podlagi 4. točke 10. člena Statuta Odvetniške zbornice Slovenije ((Uradni list RS, št. 

15/94,10/95, 55/96, 4/00, 13/02, 90/03, 131/04, 103/11, 86/13, 41/14 in 47/19) je skupščina 

Odvetniške zbornice Slovenije dne _______ sprejela 

 

SKLEP 

o spremembah in dopolnitvah  

Poslovnika o delu skupščine Odvetniške zbornice Slovenje 

 

 

1. člen 

 

V Poslovniku o delu skupščine Odvetniške zbornice Slovenije (sprejetem na skupščini 

Odvetniške zbornice Slovenije dne 3. 4. 2004) se v 8. členu za prvim odstavkom doda nov, drugi 

odstavek, ki se glasi:  

»Pri ugotavljanju sklepčnosti skupščine na daljavo se za prisotne štejejo člani, ki na seji 

sodelujejo z uporabo varne informacijsko-komunikacijske tehnologije in so pravočasno 

opravili prijavo na skupščino.« 

Dosedanji drugi in  tretji odstavek 8. člena postaneta tretji in četrti odstavek.  

 

2. člen 

V  12. členu se doda nov, tretji odstavek, ki se glasi:  

 

»V primeru izvedbe skupščine na daljavo, poteka javno glasovanje s pomočjo varne 

informacijsko-komunikacijske tehnologije z izrekanjem »za«, »proti«, »vzdržan« ali na drug 

dogovorjen način, iz katerega je jasno razvidna volja člana.« 

Dosedanji tretji, četrti, peti, šesti in sedmi odstavek 12. člena  postanejo četrti, peti, šesti, sedmi 

in osmi odstavek. 

 

Za osmim odstavkom 12. člena se doda nov, deveti odstavek, ki se glasi:  

 

»V primeru izvedbe skupščine na daljavo se tajno glasovanje ne izvede.« 

Dosedanji osmi odstavek postane deveti odstavek 12. člena. 

 

3. člen 

 

Te spremembe in dopolnitve Poslovnika o delu skupščine Odvetniške zbornice Slovenje začnejo 

veljati petnajsti dan po objavi sprememb in dopolnitev Statuta Odvetniške zbornice Slovenije 

(sprejetih na  skupščini dne 10. 2. 2021) v Uradnem listu Republike Slovenije.  
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Obrazložitev: 

 

Poslovnik o delu skupščine Odvetniške zbornice Slovenije določa organizacijo in delo 

skupščine, kot najvišjega organa zbornice.  

 

Zaradi razglašene epidemije nalezljive bolezni COVID-19 je z namenom preprečevanja 

širjenja virusa SARS-CoV-2 prepovedano zbiranje oseb, zato tudi ni mogoče izvesti skupščine 

z neposredno navzočimi člani, kar je glede na obstoječe določbe Statuta OZS edini možen način 

izvedbe skupščine.  

 

Po sprejemu pravne podlage v Statutu OZS, ki bo omogočila izvedbo skupščine na daljavo, je 

temu ustrezno potrebno uskladiti tudi Poslovnik o delu skupščine Odvetniške zbornice 

Slovenije. 

 

Predlagane spremembe poslovnika pomenijo uskladitev s spremembami Statuta odvetniške 

zbornice Slovenije v smeri možnosti izvedbe skupščine na daljavo v primeru izrednih okoliščin 

(nov 12a. in 12b. člen ter dopolnjena 14. in 15. člena Statuta OZS).  

 

 

                                                                                 Predsednik Odvetniške zbornice Slovenije 

                                                                           mag. Roman Završek 

 

 

 

 

 


